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Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни  

«Цивільне процесуальне право України» 

2019-2020 н. р. 

 
Згідно Додатку №2 до Робочого навчального плану на кафедрі судочинства 

передбачено 36 робіт для студентів денної форми навчання та  25 робіт для студентів заочної 

форми навчання. 

 
Керівниками робіт для денної форми навчання будуть: 

к.ю.н., доц. Кузьмич О.Я. 9 робіт  

к.ю.н., доц. Ковалишин О.Р 8 робіт  

асистент Башурин Н.Я. 19 робіт  

Керівниками робіт для заочної форми навчання буде:  

к.ю.н., доц. Кузьмич О.Я. 13 робіт  

к.ю.н., доц. Ковалишин О.Р 12 робіт  

 

Керівників курсових робіт буде призначено на засіданні кафедри! 

 
№ 

п/п 

Теми курсових робіт Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента, група 

Денна ф.н. 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента, група 

Заочна ф.н. 

1. Особливості реалізації права на правову 

допомогу в цивільному процесі України. 

  

2. Розгляд цивільних справ в судовому засіданні в 

режимі відеоконференції як складова доступу 

до правосуддя. 

  

3. Доступ до правосуддя в цивільному 

судочинстві. 

  

4. Способи судового захисту цивільних прав у 

Цивільному процесуальному кодексу України. 

  

5. Виконання судового рішення в цивільних 

справах як реалізація права на захист. 

  

6. Малозначні спори в цивільному судочинстві 

України: поняття, ознаки та порядок розгляду. 

  

7. Міжнародні договори України як джерела 

цивільного процесуального права. 

  

8. Цивільне процесуальне право: поняття, 

предмет, метод і система. 
  

9. Етапи розвитку науки цивільного 

процесуального права України. 

  

10. Реалізація принципу диспозитивності в 

цивільному судочинстві. 

  



11. Гласність і відкритість судового процесу та 

його повне фіксування технічними засобами як 

один із основних принципів цивільного 

судочинства. 

  

12. Співвідношення цивільного та цивільного 

процесуального права України. 

  

13. Забезпечення захисту таємниці в цивільному 

судочинстві. 

  

14. Процесуальна рівноправність сторін у 

цивільному судочинстві. 

  

15. Пропорційність у цивільному судочинстві як 

одна з основних засад цивільного судочинства. 

  

16. Поняття, зміст та значення змагальності сторін 

як засади цивільного провадження. 

  

17. Правнича допомога в цивільному судочинстві.   

18. Поняття, обсяг та класифікація дискреційних 

повноважень суду під час розгляду цивільних 

справ у суді першої інстанції. 

  

19. Відводи учасників цивільного судочинства.   

20. Особливості юридичних фактів, які 

породжують цивільні процесуальні 

правовідносини. 

  

21. Поняття, значення та класифікація строків у 

цивільному процесі України. 

  

22. Поняття та види територіальної юрисдикції 

відповідно до Цивільного процесуального 

кодексу України 2017 року. 

  

23. Захист заінтересованих осіб у справах 

наказного та окремого проваджень цивільного 

судочинства. 

  

24. Процесуальні особливості захисту державних 

інтересів у цивільному судочинстві. 

  

25. Цивільно-процесуальний статус учасників 

справи відповідно до Цивільного 

процесуального кодексу України 2017 року. 

  

26. Процесуальний статус малолітніх або 

неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві. 

  

27. Процесуальні особливості участі 

Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини в цивільному судочинстві. 

  

28. Процесуальний статус осіб, яким законом 

надано право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб в цивільному судочинстві. 

  

29. Професійне представництво адвоката як 

різновид цивільного процессуального 

представництва. 

  

30. Відповідальність адвоката в цивільному 

процесі. 

  

31. Право на судовий захист відповідача.   

32. Поняття та види позовів в цивільному процесі.   

33. Процесуальний порядок прийняття відмови від 

позову і визнання позову в цивільному 

судочинстві. 

  



34. Юридична природа мирової угоди в 

цивільному судочинстві. 

  

35. Окремі види експертиз у цивільному процесі.   

36. Поняття та суб’єкти цивільного 

процесуального доказування. 

  

37. Забезпечення доказів: поняття, підстави та 

порядок. 

  

38. Огляд доказів за правилами Цивільного 

процесуального кодексу України 2017 року. 

  

39. Діяльність суду щодо оцінки доказів на 

різних стадіях цивільного процесу. 

  

40. Висновок експерта як доказ у цивільних 

справах. 

  

41. Особливості доказів і доказування у цивільних 

справах, що виникають з трудових 

правовідносин. 

  

42. Підготовче засідання як процесуальна форма 

підготовки цивільної справи до судового 

розгляду. 

  

43. Забезпечення явки осіб на судове засідання в 

цивільному процесі. 

  

44. Матеріально-правові та процесуальні наслідки 

відкриття провадження у цивільній справі. 

  

45. Правові підстави та наслідки закриття 

провадження у цивільній справі. 

  

46. Судові гарантії прав фізичних осіб при наданні 

примусової психіатричної допомоги. 

  

47. Відмова у відкритті провадження у цивільній 

справі: підстави та процесуальний порядок. 

  

48. Порядок допиту свідків в цивільному 

судочинстві.  

  

49. Докази у справах окремого провадження.   

50. Процесуальні особливості розгляду в порядку 

спрощеного позовного провадження справ, що 

виникають з трудових правовідносин. 

  

51. Процесуальний порядок заочного розгляду 

цивільних справ. 

  

52. Розгляд судом справ про відновлення прав на 

втрачені цінні папери на пред’явника та 

векселі. 

  

53. Процесуальні особливості розгляду справ про 

передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність. 

  

54. Розгляд судом справ про визнання спадщини 

відумерлою. 

  

55. Процесуальні особливості розгляду справ про 

позбавлення батьківських прав. 

  

56. Процесуальні особливості розгляду справ про 

поділ майна подружжя. 

  

57. Розгляд судом справ у спорах щодо 

приватизації державного житлового фонду. 

  



58. Процесуальні особливості розгляду справ про 

встановлення режиму окремого проживання 

подружжя. 

  

59. Особливості розгляду судом першої інстанції 

цивільних справ про відшкодування шкоди, 

завданої злочином. 

  

60. Порядок ухвалення судових рішень відповідно 

до Цивільного процесуального кодексу 2017 

року. 

  

61. Зміст рішення суду відповідно до Цивільного 

процесуального кодексу 2017 року. 

  

62. Судові рішення у справах окремого 

провадження. 

  

63. Поняття та особливості наказного провадження 

в цивільному процесі. 

  

64. Вимоги, яким повинні відповідати ухвали суду 

 відповідно до Цивільного процесуального 

кодексу 2017 року.  

  

65. Суб’єкти права оскарження у цивільному 

судочинстві України. 

  

66. Об’єкти права оскарження у цивільному 

судочинстві України. 

  

67. Роль суду у стадії виконання судових рішень у 

цивільних справах. 

  

68. Негайне виконання судових рішень у 

цивільних справах. 

  

69. Виконання в Україні судових доручень 

іноземних судів. 

  

70. Процес виконання рішень Європейського суду 

з прав людини в Україні.   
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Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни  

«Кримінальне процесуальне право України» 
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Згідно Додатку №2 до Робочого навчального плану на кафедрі судочинства 

передбачено 12 робіт для студентів заочної форми навчання. 

 
Керівниками робіт для заочної форми навчання буде:  

ст. викл. Кульчак Л.С. 12 робіт  

 

 

№ 

п/п 
Теми курсових робіт 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента, група 

Заочна ф.н. 

1. Презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, як засада кримінального 

провадження.  

 

2. Забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність, як засада кримінального 

провадження 

 

3.  Правовий статус детективів Національного 

антикорупційного бюро України, як слідчого 

підрозділу в кримінальному провадженні  

 

4. Процесуальний статус представника персоналу 

органу пробації у кримінальному провадженні.  

 

5. Втручання у приватне спілкування, як негласна 

слідча (розшукова) дія 

 

6.  Затримання особи,  як тимчасовий запобіжний 

захід.  

 

7. Зупинення та відновлення досудового 

розслідування в ході кримінального провадження. 

 

8.  Закриття кримінального провадження, як  одна з 

форм закінчення досудового розслідування 

 

9. Поняття та значення інституту оскарження ухвал 

слідчого судді під час досудового розслідування у 

кримінальному процесі 

 

10. Особливості досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру.  

 



11. Досудове розслідування кримінальних 

проступків. 

 

12. Угода про визнання винуватості у сучасному 

кримінальному процесі: порівняльно-правовий 
 

13. Екстрадиція у кримінальному провадженні 

 

 

14. Повноваження прокурора у процесі міжнародного 

співробітництва під час кримінального 

провадження 

 

 

15. Відновлення матеріалів кримінального 

провадження 

 

 

 


